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18/100 Formannskapet 27.11.2018 
 Kommunestyret  

Handlingsprogram 2019-2022, årsplan 2019 og avgiftsfastsettelse for 2019 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 og årsplan 

2019 slik det foreligger. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 2019 
slik det foreligger. 
 

3. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt 
av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 7 promille i hele 
kommunen i 2019. Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige 
kommunale avgifter. 

 
Formannskapet tar forbehold om endringer i budsjettbehandlingen i desember møte.  

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2019-2022 og årsplan 

2019 slik det foreligger. 
 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 2019 
slik det foreligger. 
 

3. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt 
av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 7 promille i hele 
kommunen i 2019. Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige 
kommunale avgifter. 
 

 
Saksprotokoll i Eldreråd - 26.11.2018   
 
Sekretæren opplyste at det er opplyst feil sats for festeavgift for graver. Den korrekte summen 
skal være kr 400 pr. år.  
 



Ordfører orienterte litt om posisjonens prioriteringer i budsjettprosessen. 
 
Medlem Egil Nic. Haugland foreslo følgende: 
 
«Eldrerådet finner det positivt at rådmannen, i sitt budsjettforslag, har styrket enhet for pleie og 
omsorg. 
En styrking av pleie og omsorg er nødvendig når man ser de siste års demografiendringer og 
en reell underbudsjettering av enheten. 
Eldrerådets ansvarsområde er godt ivaretatt i budsjettforslaget og rådet vil derfor slutte opp om 
rådmannens prioriteringer. 
 
Eldrerådet er likevel bekymret for om rammene er tilstrekkelig i perioden, bl.a. fordi antall eldre 
og dermed også antall pleietrengende vil øke i årene framover. Eldrerådet vil anbefale at 
kommunen gjennomfører tiltak for å sikre forutsigbarhet innenfor disponible økonomiske 
rammer».  
 
Leder Arnhild Fone ønsket følgende endring i 3. siste kulepunkt på side 39: 
 

• «utføre tilfredsstillende drift og vedlikehold av kommunale utleieboliger, bygninger, 
kommunaltekniske anlegg og vedlikehold av uteområder» 

 
Rådmannens forslag med tillegg fremsatt av Egil Nic. Haugland og Arnhild Fone ble enstemmig 
vedtatt.  
 
 
Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 26.11.2018   
 
Sekretæren opplyste at det på side 68 var opplyst feil festeavgift for graver. Den korrekte 
summen er kr 400 pr år.  
Rådet kommenterte noen «gjengangere» i teksten om benevnelse av funksjonshemmede.  
Eksempelvis på side 10, siste kulepunkt hvor det står «inkludert de som er funksjonshemmet». 
Her kunne det stått: «som inkluderer alle» 
 
Med disse merknadene ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 20.11.2018   
 
Det ble fattet følgende vedtak: 
 
Handlingsprogrammet, årsplan og avgiftsfastsettelse tas til etterretning. 
For ettertiden bør livsfasepolitikk omtales i planen. 
  
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2018   
 
Rådmannen informerte om 2 feil i utsendt forslag til handlingsprogram: 
 

1. I tabell på side 68 er festeavgift for grav angitt med feil beløp. I 
kommunestyrevedtak 14.12.2017 ble denne fastsatt til kr 400,- for 2018, og 
rådmannen innstiller på samme beløp for 2019. 
 

2. I avsnittet om Kirkelig fellesråd på side 20 har følgende falt ut: 
«Av tilskuddet angitt i 1B er kr 25.000,- øremerket prostdiakonstilling i henhold til 
kommunestyrevedtak 26.04.2018, og dette gjelder alle år i HP-perioden. Dersom 



Kirkelig fellesråd skulle velge ikke å støtte denne stillingen, eller stillingen 
avsluttes i løpet av HP-perioden, bortfaller dette beløpet.» 
 

Rådmannen ber formannskapet om fullmakt til å foreta ovennevnte rettelser før saken 
legges ut til offentlig ettersyn og sendes ut til kommunestyret. 

 
Formannskapet tar forbehold om endringer i budsjettbehandlingen i desember møte.  
 
Enstemmig vedtatt med de korrigeringer som fremkom i møtet.  
 

Vedlegg:  
• Handlingsprogram 2019-2022 og årsplan 2019 – rådmannens forslag 

Saksopplysninger: 
Rådmannen legger med dette frem forslag til handlingsprogram 2019-2022 (økonomiplan) og 
årsplan for 2019 (årsbudsjett) fremstilt i ett dokument. 
Som vedlegg til handlingsprogrammet følger også forslag til avgiftsfastsettelse for 2019. 

Rådmannens vurdering/merknader: 
Rådmannen viser til sine kommentarer i handlingsprogrammet. 
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